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Funktionsbeskrivning 

 
Befattning:   Beredningsingenjör -Stockholm 

Ersättare:   Beredningsingenjör 

 

Syfte med befattningen: Att med underlag från marknadsavdelningen bereda uppdrag för produktion 

och kundanpassning, montage/demontage och service. 

 

Organisation: Beredningsingenjören - Stockholm rapporterar till Regionansvarig -Stockholm 

 

Ansvarsområde/ Att upprätta erforderliga bygghandlingar såsom bygglovshandlingar och 

Arbetsuppgifter  arbetsritningar i tid, relaterat till kundernas och företagets planering.

  Anpassa projekt maximalt till Indus standard. 

Att valda moduler till projekt genererar en så låg totalkostnad som möjligt samt 

beakta information från returbesiktningsdokumenten med avseende på vad som 

behöver utföras. 

Att upprätta och tidsätta internorder samt sammanställa dem projektvis. 

Att boka material till en tidpunkt, som är anpassad till produktionens behov. 

Att se till att företagets materialstrukturer är korrekta och underhållna. 

Att se till att företagets standardritningar och CAD-symboler är aktuella. 

Att rapportera till närmsta chef om arbetsuppgifter riskerar att inte bli klara i tid. 

Att distribuera ritningar till berörda personer på företaget, myndigheter samt 

kunder. 

Att medverka till att innehållet i våra leveranser motsvarar den ekonomiska 

ersättning vi erhåller från kund. 

Att upprätta alla sorters ritningar som det finns behov av i företaget. 

Att medverka till att utveckla teknikavdelningens arbetsrutiner så att maximal 

effekt nås för teknik och andra avdelningar på företaget. 

Att arbeta för att företagets kvalitets, miljö- och arbetsmiljösystem följs och 

beaktas på bästa sätt.  

 

 

Befogenheter:  Att boka material till projekt, som kan försvaras i projektets förkalkyl. 

Att själv initiera övertidsarbete om så krävs utifrån företagets fastställda 

tidsplaner. 

Att köpa drivmedel till företagets tjänstefordon för resor i tjänsten med 

företagets kontokort för drivmedel 

 

Huvudsakliga kontaktytor:  Marknadsavdelningen  

 Inköpsavdelningen        

 Produktion och planeringen 

 Externt - myndigheter, kunder, leverantörer och entreprenörer. 

 

Kompetensprofil: Byggnadsingenjör eller motsvarande på gymnasienivå 

   3-5 års erfarenhet av byggnadsritning med CAD 

   Kännedom om PBL och BBR 

 

 


